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Em 4 dias
Sobral vacinou 30% do público-alvo da campanha 
contra a H1N1

SIM Municipal
Secretaria da Agricultura 
inspeciona abatedouro de 

aves no Rafael Arruda

Na manhã da última terça-feira (3), 
técnicos da Secretaria da Agricultura e 
Pecuária (Seagri) de Sobral estiveram no 
abatedouro de galinha caipira instalado 
na localidade de Pedrinhas, no distrito 
de Rafael Arruda. A visita teve o objetivo 
de avaliar o equipamento para a certifi-
cação do Sistema de Inspeção Municipal 
(SIM). Este empreendimento é uma ini-
ciativa de um dos produtores da região 
e no primeiro dia já realizou o abate de 
cem aves, totalizando 215,7 kg.

Leia a matéria completa no Blog de 
Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Estação Juventude do Mucambinho realiza reunião 
sobre segurança pública

A Estação Juventude do Parque Mu-
cambinho reuniu, na noite de terça-feira 
(3), cerca de 50 lideranças da comunidade 
para uma conversa sobre segurança públi-
ca com representantes da Coordenadoria 
da Juventude e o secretário de Cidadania 
e Segurança de Sobral, Erlânio Matoso.  
Dentre as pautas da reunião estiveram a 
presença da Guarda Municipal de Sobral e 
Polícia Militar no bairro, além de elogios so-
bre o trabalho realizado pela Força Tática de 
Apoio (FTA). Algumas das demandas, como 
a intensificação do policiamento no Parque 
Mucambinho, começaram a ser atendidas já 
na quarta-feira (4).

“A participação da comunidade nesse 
tipo de reunião é de extrema importância 
pois atua como fator de aproximação entre 
o poder público e a comunidade, onde os re-
presentantes locais têm oportunidade de ex-
porem suas demandas, sugestões  e opiniões”, 
destacou Erlânio Matoso.

Empreendedores de Aracatiaçu participam da Semana 
Nacional do Microempreendedor Individual

Os microempreendedores do Distrito de 
Aracatiaçu receberam, na última segunda-
-feira (2), no Espaço Cultural, a programação 
da Semana Nacional do Microempreende-
dor Individual. Ao todo, 25 empreendedo-
res participaram das palestras de orienta-
ção, formalização e empreendedorismo, 

bem como das oficinas direcionadas ao 
planejamento, compras e gestão de vendas 
empresariais.

A ação segue até esta quinta-feira (5) e 
é uma realização da Prefeitura de Sobral, 
por meio da Secretaria da Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico (STDE), e do 
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas (Sebrae). Realizada anualmente, em 
todo o país, a Semana Nacional do Micro-
empreendedor Individual busca incentivar 
a formalização de novos negócios dentro 
das atividades enquadradas no Programa 
Microempreendedor Individual (MEI), e ca-
pacitar os profissionais já formalizados, es-
pecialmente, em gestão e administração.

Prefeitura promove oficina de 
prevenção de incêndios no 
Residencial Nova Caiçara

A Prefeitura de Sobral, através da Se-
cretaria de Urbanismo, Patrimônio Histó-
rico e Meio Ambiente (Seurb) promoveu, 
na terça-feira (3), uma oficina voltada a 
prevenção de incêndios, explosões de 
gás e primeiros socorros no Residencial 
Nova Caiçara. A capacitação, realizada na 
quadra de esportes do bloco 2 do con-
junto habitacional, foi ministrada por mi-
litares do Corpo de Bombeiros.

Durante a oficina, foram feitos es-
clarecimentos sobre os primeiros pro-
cedimentos que devem ser seguidos 
em casos de emergência, seguidos de 
demonstrações práticas. Os participan-
tes receberam ainda orientações sobre 
como utilizar os extintores, de acordo 
com o tipo de cada incêndio. Um novo 
encontro será promovido na próxima 
terça-feira (10).

Até o final desta última terça-feira (3), 
aproximadamente 12 mil sobralenses do 
chamado grupo prioritário foram vacina-
dos contra a Influenza. A meta estabelecida 
pelo Ministério da Saúde é imunizar 80% da 
população considerada de risco para com-
plicações pela gripe H1N1.

O balanço divulgado pela Secretaria da 
Saúde mostra que 11.922 sobralenses já se 
vacinaram contra a gripe neste ano. O quan-
titativo representa 27,30% do público alvo. 
Para a campanha, que vai até o próximo dia 
20, foram adquiridas mais de 37 mil doses da 
vacina que protege contra os três subtipos 
do vírus (A/H1N1, A/H3N2 e influenza B).

Dentre os grupos prioritários à vacina-
ção, as crianças de 6 meses a menores de 5 

anos apresentam, até o momento, a maior 
cobertura, foram 4.740 doses aplicadas, 
o que representa 35,29% das crianças a 
serem vacinadas. Em seguida estão os tra-
balhadores da saúde, com 659 vacinados 
(26,24%); 571 gestantes (22,28%); 3.648 ido-
sos (22,11%); e 86 mulheres no pós-parto 
(21,03%). Além de 2.218 doses aplicadas em 
pessoas que não têm como se deslocar ao 
posto de saúde.

Obras na estrada do Boqueirão estão
em fase de conclusão

A Prefeitura de Sobral está concluindo 
as obras de melhorias na estrada que 
liga Sobral à localidade de Boqueirão. 

Com 11 km de extensão, a estrada vicinal 
recebeu pavimentação asfáltica e a constru-
ção de um bueiro triplo para drenagem das 
águas da chuva. A recuperação da estrada 
do Boqueirão faz parte do Plano Municipal 
de Recuperação de Estradas Vicinais, que 
visa melhorar o trânsito de pessoas e da 
produção agrícola de distritos e localidades 
e, ainda, o transporte escolar.

“A conclusão das obras na estrada do Bo-
queirão visam, sobretudo, melhorar o acesso 
do homem do campo à zona urbana, pois 
entendemos que o tráfego muitas vezes é 
conturbado por não haver boa estrutura nas 
estradas que ligam os distritos à sede e às 
suas próprias localidades”, explicou o secre-
tário de Obras da Prefeitura de Sobral, Ilo 
Santiago.

Com investimento de aproximadamen-
te R$ 4 milhões, garantidos por meio da 
parceria entre o Município e o Governo do 
Estado, além da localidade de Boqueirão, 
mais de 115 quilômetros de estradas já fo-

ram recuperadas nas localidades 
de Logradouro, Riacho Gabriel 
(Aracatiaçu); Jurema, Alto Alegre, 
Águas Mortas, Poço da Pedra, 
Jurema e Grossos (Taperuaba); 
Gonçalves Alves, Angostura, Li-
xão, Massapê, Beira Rio, Cruz das 
Moças, Fazenda Piancó, Mine-
ração e Triângulo das Pedrinhas 
(São José do Torto); Ouro Branco 
e Recreio (Rafael Arruda).

Os alunos do Colégio Sobralense de Tempo Integral Maria Dorile-
ne Arruda Aragão conquistaram 22 medalhas no Concurso Canguru 
de Matemática. Foram 7 medalhas de ouro, 6 medalhas de prata e 9 
de bronze. “A motivação e o incentivo para os alunos participarem da 
olimpíada são fatores que garantiram o resultado positivo. Todas as ati-
vidades do Colégio são voltadas para o sucesso escolar dos alunos, eles 
são nosso foco. Assegurar um desempenho de excelência em educação 
é a nossa meta”, afirma a diretora Sandra Teixeira.

Localizado no Complexo Monsenhor Aloísio, o primeiro Colégio 
Sobralense de Tempo Integral tem conquistado excelentes resulta-
dos em várias competições. Algumas estratégias adotadas pelo Co-
légio são a turma olímpica, que conta com preparação intensiva para 
as diversas olimpíadas, grupos de estudos, clubes juvenis, disciplina 
eletiva voltada para as olimpíadas, aulões aos sábados, banco de 
questões de olimpíadas regionais, nacionais e internacionais, além 
de olimpíadas internas.

Com o objetivo de popularizar e promover a matemática entre os 
jovens, o Canguru de Matemática é um jogo-concurso internacional 

realizado simultaneamente em 52 países. Anualmente, na terceira 
quinta-feira do mês de março, é aplicada uma prova com 24 ou 30 
questões de múltipla escolha para mais de seis milhões de estudan-
tes em todo mundo. No Brasil, mais de 170 mil alunos fizeram a prova 
este ano.

Veja a lista dos alunos premiados no Blog de Sobral (blog.so-
bra.ce.gov.br)

Colégio Sobralense de Tempo Integral Maria Dorilene Arruda conquista
22 medalhas em concurso internacional de matemática


